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- PRESIDENTE.

INDICAÇÃO N° 050/2018

o Vereador ADAUTO ALVES

DE MACEDO e os Vereadores que esta subscrevem,

ELIAS SOUZA DE REZENDE, OSVALDO DE FIGUEIREDO MARIANO, PEDRO LUIS
DA SILVA ALMEIDA e VITAL ALVES DOS SANTOS, ouvido o Soberano Plenário desta
Casa de Leis, requerem que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JÚNIOR, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de
Mato Grosso do Sul, solicitando fazer estudo de situação para identificar a necessidade
de obras ou investimentos, no perímetro urbano e na zona rural, não contempladas no
orçamento municipal, nem em Emendas Legislativas, pra incluí-Ias no primeiro semestre
de 2019 no Plano Plurianual (PPA) do Governo do Estado, referente ao quadriênio 2020 a
2023.
O objetivo é fazer solicitações relativas às políticas públicas e indicar a definição do
problema, do objetivo, do público alvo, das ações e os recursos desejados, referentes ao
desenvolvimento sustentável, saneamento básico, habitação, infraestrutura, combate à
pobreza, ensino de qualidade, universalização da saúde e erradicação do analfabetismo,
cujos investimentos e execução ultrapassem a capacidade financeira do município.

JUSTIFICATIVA

Previsto

no

artigo

165 da

Constituição

Federal

e

regulamentado

pelo

Decreto 2.829/98, o PPA estabelece medidas, gastos e objetivos a serem seguidos pelo
Governo ao longo do período de quatro anos.
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N°: 050/2018

município de Rochedo-MS deverá buscar parceria com o Governo do Estado de

Mato Grosso do Sul, apresentando propostas de empreendimentos para melhoria na
qualidade de vida da nossa população, com ações e gastos não equivalentes com a
capacidade de arrecadação e que não possam assegurar o equilíbrio fiscal.
O PPA é instrumento governamental integrado à LDO e à LOA, que visa gestão
participativa, elencando as prioridades de cada região, que podem ser viabilizadas por
meio de recursos estaduais, com repasses para garantir a participação no orçamento.
Com certeza, nossa cidade poderá ser contemplada nos eixos de ação do Governo
estadual direcionados a investimentos, desenvolvimento econômico, inovação, geração
de emprego e renda, elevação da qualidade de vida, erradicação da pobreza e
aprimoramento da cidadania.
Plenário das Deliberações "Ademar Gomes Sandim", em Rochedo-MS, 22 de maio de 2018.
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